
 مجلس المستشارين 

 األمانة العامة

    مصلحة األسئلة الشفهية والكتابيةمصلحة األسئلة الشفهية والكتابيةمصلحة األسئلة الشفهية والكتابيةمصلحة األسئلة الشفهية والكتابية

 

 

 

 

    

    ::::رئيس الجلسةرئيس الجلسةرئيس الجلسةرئيس الجلسة

 الخليفة الثالث للرئيس :  السيد  لحسن بيجديكن 

    : : : : أمين الجلسةأمين الجلسةأمين الجلسةأمين الجلسة

أحمد حاجي: السيد  
 

::::عدد األسئلة المبرمجةعدد األسئلة المبرمجةعدد األسئلة المبرمجةعدد األسئلة المبرمجة     

 15: العادية/  06: اآلنية

    جدول أعمال مجلس المستشارينجدول أعمال مجلس المستشارينجدول أعمال مجلس المستشارينجدول أعمال مجلس المستشارين

 جلسة األسئلة الشفهية ليوم

2012يوليوز  31موافق  1433رمضان  11الثالثاء   

السنة التشريعية السادسةالسنة التشريعية السادسةالسنة التشريعية السادسةالسنة التشريعية السادسة/ / / /  2015-2006: : : : الوالية التشريعية الوالية التشريعية الوالية التشريعية الوالية التشريعية / / / /  2012دورة أبريل دورة أبريل دورة أبريل دورة أبريل      

        
    0537.72.95.330537.72.95.330537.72.95.330537.72.95.33: : : : الفاكس الفاكس الفاكس الفاكس / / / / الهاتف الهاتف الهاتف الهاتف 

    0661.16.83.020661.16.83.020661.16.83.020661.16.83.02: : : : مصطفى الدريسي مصطفى الدريسي مصطفى الدريسي مصطفى الدريسي 

    0661.16.85.650661.16.85.650661.16.85.650661.16.85.65: : : : نجيب بلمــــــــختار نجيب بلمــــــــختار نجيب بلمــــــــختار نجيب بلمــــــــختار 

    مصلحة األسئلة الشفهية والكتـابيةمصلحة األسئلة الشفهية والكتـابيةمصلحة األسئلة الشفهية والكتـابيةمصلحة األسئلة الشفهية والكتـابية

 questions.orales@gmail.com: البـريد االلكترونـي/   www.conseiller.ma: الموقـع االلكترونـي 

    البرلمانالبرلمانالبرلمانالبرلمان

    مجلس المستشارينمجلس المستشارينمجلس المستشارينمجلس المستشارين

 ا ل ج ل س ة   ا ل ث ا ل ث ة   ع ش ر ا ل ج ل س ة   ا ل ث ا ل ث ة   ع ش ر ا ل ج ل س ة   ا ل ث ا ل ث ة   ع ش ر ا ل ج ل س ة   ا ل ث ا ل ث ة   ع ش ر     الرباطالرباطالرباطالرباط/ / / / شارع محمد الخامس شارع محمد الخامس شارع محمد الخامس شارع محمد الخامس     432432432432. . . . بببب....صصصص



        جلسة األسئلة الشفهيةجلسة األسئلة الشفهيةجلسة األسئلة الشفهيةجلسة األسئلة الشفهية                                                                                           مجلس المستشارين                مجلس المستشارين                مجلس المستشارين                مجلس المستشارين                 

1 الثالثة عشرالثالثة عشرالثالثة عشرالثالثة عشرالجلسة الجلسة الجلسة الجلسة                                                                                                                                                                                                                                                    2201أبريلأبريلأبريلأبريل    دورة

     

        ::::التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطروزارة وزارة وزارة وزارة 
    .3سـتقاليلفريق الأعضاء   السادةنين احملرتميللمستشار  ،خرب إلغاء جمانية التعلمي العايلخرب إلغاء جمانية التعلمي العايلخرب إلغاء جمانية التعلمي العايلخرب إلغاء جمانية التعلمي العايل ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
    .أعضاء الفريق 3شرتايك  السادةنين احملرتميللمستشار  ،مآل إصالح التكوين بلكيات الطبمآل إصالح التكوين بلكيات الطبمآل إصالح التكوين بلكيات الطبمآل إصالح التكوين بلكيات الطب ::::شفويشفويشفويشفوي �
عبد امحليد السعداوي، بنارص أزواكغ،  ادريس مرون،  السادةنين احملرتميللمستشار  ،عاتعاتعاتعات3كتظاظ Aجلام3كتظاظ Aجلام3كتظاظ Aجلام3كتظاظ Aجلام ::::شفويشفويشفويشفوي �

    ).).).).احلريكاحلريكاحلريكاحلريك....فففف((((    .عبد اUيد احلناكري، عياد الطييب
    .أعضاء الفريق الفيدرايل  السادةنين احملرتميللمستشار  ،متاطل بعض اجلامعات يف توزيع شهادات التخرجمتاطل بعض اجلامعات يف توزيع شهادات التخرجمتاطل بعض اجلامعات يف توزيع شهادات التخرجمتاطل بعض اجلامعات يف توزيع شهادات التخرج ::::شفويشفويشفويشفوي �
ارة العمومية وامجلاعات الرتابية واملؤسسات العامة إىل مناصب أساتذة التعلمي ارة العمومية وامجلاعات الرتابية واملؤسسات العامة إىل مناصب أساتذة التعلمي ارة العمومية وامجلاعات الرتابية واملؤسسات العامة إىل مناصب أساتذة التعلمي ارة العمومية وامجلاعات الرتابية واملؤسسات العامة إىل مناصب أساتذة التعلمي حتويل مناصب داكترة اإلدحتويل مناصب داكترة اإلدحتويل مناصب داكترة اإلدحتويل مناصب داكترة اإلد ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .أعضاء فريق األصاn واملعارصة  السادةنين احملرتميللمستشار  ،العايل مساعدينالعايل مساعدينالعايل مساعدينالعايل مساعدين

    ::::االتصالاالتصالاالتصالاالتصالوزارة وزارة وزارة وزارة 

    . لألحرارأعضاء فريق التجمع الوطين  السادةنين احملرتميللمستشار  ،ضعف البث اإلذاعي مبنطقة الشاملضعف البث اإلذاعي مبنطقة الشاملضعف البث اإلذاعي مبنطقة الشاملضعف البث اإلذاعي مبنطقة الشامل ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

    ::::وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

    .أعضاء الفريق 3سـتقاليل  السادةنين احملرتميللمستشار  ،رضورة اسـتكامل كهربة العامل القرويرضورة اسـتكامل كهربة العامل القرويرضورة اسـتكامل كهربة العامل القرويرضورة اسـتكامل كهربة العامل القروي ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
    .أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار  السادةنين احملرتميللمستشار  ،اسرتاتيجية الوزارة يف جمال بناء السدوداسرتاتيجية الوزارة يف جمال بناء السدوداسرتاتيجية الوزارة يف جمال بناء السدوداسرتاتيجية الوزارة يف جمال بناء السدود ::::شفويشفويشفويشفوي �
عبد عبد امحليد السعداوي، معر أدخيل،   السادةنين احملرتميللمستشار  ،ارتفاع أمثان فواتري املاء والكهرAءارتفاع أمثان فواتري املاء والكهرAءارتفاع أمثان فواتري املاء والكهرAءارتفاع أمثان فواتري املاء والكهرAء ::::فويفويفويفويشششش �

    ).).).).احلريكاحلريكاحلريكاحلريك....فففف((((    .اUيد احلناكري، حيفظه بمنبارك، عبد هللا أبوزيد
    .3شرتايكأعضاء فريق التحالف   السادةنين احملرتميللمستشار  ،السـياسات العمومية يف اUال البييئالسـياسات العمومية يف اUال البييئالسـياسات العمومية يف اUال البييئالسـياسات العمومية يف اUال البييئ ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الصناعة التقليديةالصناعة التقليديةالصناعة التقليديةالصناعة التقليديةوزارة وزارة وزارة وزارة 
        .أعضاء الفريق 3سـتقاليل  السادةنين احملرتميللمستشار  ،انتشار املهن احلرفية بني األحياء السكنيةانتشار املهن احلرفية بني األحياء السكنيةانتشار املهن احلرفية بني األحياء السكنيةانتشار املهن احلرفية بني األحياء السكنية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة
        .األصاn واملعارصةفريق أعضاء   السادةنين احملرتميللمستشار  ،مادة ا�قيق املدمعمادة ا�قيق املدمعمادة ا�قيق املدمعمادة ا�قيق املدمع ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
أعضاء الفريق   السادةنين احملرتميللمستشار  ،مراقبة أسعار املواد الغذائية خالل شهر رمضانمراقبة أسعار املواد الغذائية خالل شهر رمضانمراقبة أسعار املواد الغذائية خالل شهر رمضانمراقبة أسعار املواد الغذائية خالل شهر رمضان ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

    .3سـتقاليل

        ::::االقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةاالقتصاد والماليةوزارة وزارة وزارة وزارة 
أعضاء فريق األصاn   السادةنين احملرتميللمستشار  ،تسوية وضعية األرايض اليت يه يف م� ا�وn اخلاصتسوية وضعية األرايض اليت يه يف م� ا�وn اخلاصتسوية وضعية األرايض اليت يه يف م� ا�وn اخلاصتسوية وضعية األرايض اليت يه يف م� ا�وn اخلاص ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .واملعارصة

        ::::السكنى والتعمير وسياسة المدينةالسكنى والتعمير وسياسة المدينةالسكنى والتعمير وسياسة المدينةالسكنى والتعمير وسياسة المدينةوزارة وزارة وزارة وزارة 
عبد هللا عبد امحليد السعداوي، عبد الرحمي العاليف،  السادةنين احملرتميللمستشار  ،حماربة البناء العشوايئحماربة البناء العشوايئحماربة البناء العشوايئحماربة البناء العشوايئ ::::شفويشفويشفويشفوي �

    ).).).).احلريكاحلريكاحلريكاحلريك....فففف((((    .أبوزيد، الهامشي السموين، بنارص أزواكغ
        .أعضاء الفريق ا�سـتوري  السادةنين احملرتميللمستشار  ،بر�مج مدن بدون صفيحبر�مج مدن بدون صفيحبر�مج مدن بدون صفيحبر�مج مدن بدون صفيح ::::شفويشفويشفويشفوي �
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        ::::التربية الوطنيةالتربية الوطنيةالتربية الوطنيةالتربية الوطنيةوزارة وزارة وزارة وزارة 
محمد رماش، عبد هللا   السادةنين احملرتميللمستشار  ،))))أعوان اخلدمةأعوان اخلدمةأعوان اخلدمةأعوان اخلدمة((((حتديد �ام املساعدين التقنيني حتديد �ام املساعدين التقنيني حتديد �ام املساعدين التقنيني حتديد �ام املساعدين التقنيني  ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ).).).).3حتاد الوطين للشغل3حتاد الوطين للشغل3حتاد الوطين للشغل3حتاد الوطين للشغل....مممم((((. عطاش، عبد اإلاله احللوطي
    .أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار  السادةنين احملرتميللمستشار  ،جايل للتعلميجايل للتعلميجايل للتعلميجايل للتعلميمدى جناعة ا¥طط 3سـتعمدى جناعة ا¥طط 3سـتعمدى جناعة ا¥طط 3سـتعمدى جناعة ا¥طط 3سـتع ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::التجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلوزارة وزارة وزارة وزارة 
    .أعضاء فريق األصاn واملعارصة  السادةنين احملرتميللمستشار  ،احلاn املزرية حلظرية النقل العمويماحلاn املزرية حلظرية النقل العمويماحلاn املزرية حلظرية النقل العمويماحلاn املزرية حلظرية النقل العمويم ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةالتضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةالتضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةالتضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةوزارة وزارة وزارة وزارة 
        .أعضاء فريق األصاn واملعارصة  السادةنين احملرتميللمستشار  ،ظاهرة الطفوn املرشدةظاهرة الطفوn املرشدةظاهرة الطفوn املرشدةظاهرة الطفوn املرشدة ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالمكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالمكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالمكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيوزارة وزارة وزارة وزارة الالالال
    .أعضاء الفريق 3شرتايك  السادةنين احملرتميللمستشار  ،تدهور الوضع الصحي للسجناءتدهور الوضع الصحي للسجناءتدهور الوضع الصحي للسجناءتدهور الوضع الصحي للسجناء ::::شفويشفويشفويشفوي �
        
    
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    ....ععععأسـئ² جيمعها وحدة املوضو أسـئ² جيمعها وحدة املوضو أسـئ² جيمعها وحدة املوضو أسـئ² جيمعها وحدة املوضو  �

________________________________________________________________________________    
    من النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 

وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساn ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساn ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساn ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذا الطلب برساn ساعة عىل ....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3333((((لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة اUلس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة اUلس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة اUلس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة اUلس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث 
    ....األقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسة

    من النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 
² املدرجة يف جدول األعامل ² املدرجة يف جدول األعامل ² املدرجة يف جدول األعامل ² املدرجة يف جدول األعامل لسة األسـئ² الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Aألسـئ² اآلنية واجلزء املتعلق Aألسـئ² اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Aيق األسـئلسة األسـئ² الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Aألسـئ² اآلنية واجلزء املتعلق Aألسـئ² اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Aيق األسـئلسة األسـئ² الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Aألسـئ² اآلنية واجلزء املتعلق Aألسـئ² اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Aيق األسـئلسة األسـئ² الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق Aألسـئ² اآلنية واجلزء املتعلق Aألسـئ² اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة Aيق األسـئتسـمتر ج تسـمتر ج تسـمتر ج تسـمتر ج 
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